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Mer info om oss finns att hitta på:
● Facebook: ”Fysioterapeutsektionen” (facebook.com/fysioterapeutsektionen)
● Instagram: ”Fysioterapeutsektionen” (instagram.com/fysioterapeutsektionen)
● Medlem kan man bli via https://medlem.consensus.liu.se/

http://www.facebook.com/fysioterapeutsektionen




REGLER UNDER NOLLE-P
1§ Nolleskylten ska ALLTID hänga runt Nollans hals
2§ Nollan ska ALLTID bära sitt blåa Nolleband på huvudet (detta får du på
plats av
faddrarna under Nolle-P)
3§ Färgkombinationen blått och vitt är strängt FÖRBJUDET att bära
4§ Nollan SKALL fjäska för faddrarna, detta belönas...
5§ Nollan MÅSTE vinna Nollympiaden
6§ Nollan får ABSOLUT INTE dansa till Michael Jacksons låt Billie Jean
7§ Nollan MÅSTE lära sig FT-dansen
8§ Nollan SKALL vara snäll mot Ninja
Bryter Nollan mot någon av dessa regler kan vad som helst hända...

Hur du tillverkar din
Nolleskylt!
1. Leta rätt på en bit skyltmaterial (förslagsvis kartong) och diverse verktyg.
2. Tillverka därefter en cirkel med exakt 30cm i diameter.
3. Gör en blå, 1cm bred ram runt skylten.
4. Skriv FT-N0llan överst och ditt förnamn en bit under.
5. Ta sedan ett verktyg och gör ett par hål i skylten att
trä ett fint snöre genom. Snöret ska vara långt nog för
att skylten ska kunna hänga runt halsen.
6. Färdigt! Ha på dig skylten första dagen på Nolle-P!

Tips! Kvalité på Nolleskylten är att föredra då det finns
hungriga äldrekursare... OBS! Felaktigt konstruerad skylt
kan leda till okända konsekvenser för FT-N0llan.



ORDLISTA
FT: Förkortningen av Fysioterapeutprogrammet.

FT-familjen: Din nya familj i Linköping som omfattar alla härliga studenter på
fysioterapeutprogrammet.

Nolle-P: Står för ”nolleperioden”, vilket omfattar dina två första veckor på din
utbildning som är till för att du ska känna dig välkommen till utbildningen, din
klass och din nya stad.

Nollan: Detta är ni – nyblivna fysioterapeutstudenter– fram tills efter Nolle-P då
du övergår till att bli ettan.

Fadderiet KraFTen: Det är tio studenter som går termin 2 – 5 som arrangerar
och vägleder er genom Nolle-P.

Faddrar: Studenter som går termin 3 som finns här för er genom hela Nolle-P
och även efter.

Blåklinten: En lunchrestaurang som erbjuder buffé, vilket kan vara ett bra
alternativ när du glömt matlådan (Finns på Campus US, ingång 13).

Campus Norrköping: Ett Campus i grannstaden som också tillhör LiU där vissa
utbildningar håller till.

Campus US: Här kommer du spendera mycket tid. Detta är vårt och övriga
medicinska- och vårdutbildningars campus som hänger ihop med
universitetssjukhuset (Kallas även för HU då det förut hette Hälsouniversitetet).

Campus Valla: LiU:s stora campus i Valla där du inte kommer vara särskilt
mycket under utbildningen förutom när det är dags för tenta eller fest på
Kårallen.

Cellskapet: Även kallat Cellis, är caféet i den stora glasentrén på Campus US
där du kan köpa både mat och fika som kan behövas när pluggandet går



segt. (Har nu bytt namn till Deli marché men kallas fortfarande av alla för
cellskapet).

Clinicum: Även kallat Clincan, det är här vi hänger när vi tränar färdighet på
varandra.

Festeri: Nästan alla program har ett festeri, det är ett härligt gäng studenter
som sjunger gyckel, ordnar fester, sittningar, aktivitetsdagar och massa annat
kul som du som student får vara med på.

Flamman: Här finns både studentkorridorer och ett uteställe. Ni kommer
troligtvis få bekanta er lite med detta ställe någon dag under Nolle-P.

Gyckel: Ett underhållande framträdande som oftast framförs av festerister.

HG: Ryds Herrgård i Ryds centrum. Här kommer du säkert få tillfälle att slå
klackarna i taket då sittningar ibland hålls här.

I fas: Ett sällsynt tillstånd som alla studenter strävar efter...

KK: Kårhuset Kollektivet, ligger centralt i stan och är till för att du ska kunna
sitta och plugga och fika på vardagarna och festa på kvällarna.

Kravall: Betyder “krav på overall”. Det innebär stora och roliga fester där du
festar iklädd ovve. Dessa Kravaller hålls nästan alltid på Kårallen.

Kulvert: Underjordiska gångar mellan husen på Campus US som du kommer
få bekanta dig med under Nolle-P. Dessa är bra att kunna speciellt när det är
kallt och regnigt ute och utomhusvägen inte längre lockar. Man får dock
passa sig så man inte går vilse.

Kårallen: Ett hus på Campus Valla där många stora fester äger rum.

Linds café: Ligger i norra entrén på Campus US, där kan du köpa lunch och
fika!

Lisam: Studentportalen där allt som rör utbildningen finns, bland annat
studiehandledningen.



Matlåda: Som en spargris fast för mat, himla bra för att få CSN att räcka
längre.

MB: Medicinska biblioteket. Kan ibland kallas HUB av äldrekursare då det
tidigare hette Hälsouniversitets bibliotek. Här finns i stort sett allt du behöver till
din utbildning, massor utav böcker och datorer som du kan låna för att klara
allt pluggande.

Märken: Finns att köpa i samband med de flesta studentarrangemang. Om
tålamodet inte räcker till för att sy kan du alltid följa dina faddrars exempel
och limma fast dem istället.

N0llolympiaden: En tävling under Nolle-P där alla Nollan på MedFaks olika
program, där FT-Nollan ALLTID har vunnit! Då det inte är så pandemivänligt
att ses mellan programmen gör vi det bästa av det och Nollan får tävla mot
varandra istället, må bästa nollegrupp vinna!

Nolleskylt: Den skylt som Nollan tillverkar själv innan Nolle-P för att sedan bära
under HELA Nolle-P tillsammans med Nolle-bandet som du får av faddrarna i
början av Nolle-P.

Omtenta: Försök att undvika detta, med det kan hända även den bästa.

Ovve: En förkortning av ”overall”. D.v.s. den studentoverall som du kommer se
dina faddrar traska runt i under hela Nolle-P. Du kommer att få köpa en
alldeles egen sedan som du får pryda med massa fina märken efter roliga
tillställningar och fester.

Ovveinvigning: En dag då ettan tillsammans med oss faddrar får inviga det
finaste plagg ni äger, Ovven!

Reflex: Namnet på fysioterapeutprogrammets festeri!

SjukhUSfesten: En fest på KK som anordnas på våren av vårt alldeles egna
festeri Reflex!

Studiehandledningen: Din blivande bästa vän som guidar dig genom hela
utbildningen och kan hjälp dig i strävan mot “i fas”.



Tenta-P: Står för ”tentaperiod”.

Tenta: Händelse i slutet av varje kurs där du visar allt du lärt dig.

Örat: Namnet på Medicinska Fakultetens eget café där det godaste
chokladbollarna och billigaste kaffet finns.
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SCHEMA FÖR NOLLE-P

schema grupp pollux
Datum Aktivitet Tid

Måndag
23/8

Äntligen är det dags att kicka igång höstens N0lle-P med
lite mingel och lära-känna lekar. Här får du träffa dina nya
klasskamrater och faddrar för första gången och även få
bekanta dig med din N0llegrupp som ni delas in i på plats.
Längre ner i häftet kan du se vilka faddrar som tillhör
vilken grupp. Vi dammar av våra danstalanger när vårt
älskade Reflex kommer och lär oss FT-dansen!

Därefter kommer vi bege oss vidare på en stadsvandring där
vi bekantar oss med Linköping och varandra.

Samling i
Kungsträdgården vid

stadsbiblioteket

14:00

Tisdag
24/8

Idag sätter vi samarbetet på prov när n0llegrupperna tävlar
mot varandra!

Vad är festligare än ett festeri? Ett festeri som lär er hur en
sittning går till såklart! Ladda upp med nåt gott att äta och
gör dig redo för en kväll med fantastiska Reflex!

Fotbollsplan i T1

10:00

Zoom
18:00

Onsdag
25/8

Vad är det som är blått och går en gång i timmen hela
dagen? Jo, det är Campusbussen! Vi hoppar på den och
besöker vår fina grannstad Norrköping för lite sightseeing i
stan och på Campus Norrköping.
Vi hämtar gemensamt ut våra LiU-ID på infocenter
innan påstigning på bussen.

Samling utanför
Växthuset, Campus

US

10:15

Torsdag
26/8

Leta reda på dina snyggaste utsvängda brallor och tintade
glajjor, för nu är det äntligen dags för terminens första
temasittning! Temat ääääär….A blast from the past!

Ryds Herrgård [HG]

17:45

Fredag
27/8

Vart hänger man om dagarna som student om inte på vårt
älskade Campus US? Med alla dess kulvertar och olika hus
kan det vara bra att lära sig hitta även där.

Efter lite underjordisk orientering så får ni en liten paus
innan era kära Gammelfaddrar bjuder på underhållning över
Zoom! Vem är egentligen bäst i test?

Växthuset
11:00

Zoom
17:00

Lördag
28/8

Snöra på gympaskorna och ta med vinnarskallen, för idag
tävlar N0llan mot faddrarna! Gamla barndomsminnen väcks
när faddrarna utmanar er på klassiska lekar som “Under
hökens vingar kom” och “Säckhoppning”, med andra ord,
det kommer bli sjukt kul!Oömma kläder rekommenderas!

Skarpanbacken,
Berga

13:00



På kvällskvisten är det dags att bekanta er med era framtida
kollegor när Paramedizoomen går av stapeln! Tillsammans
med ArbetsterapeutN0llan utmanar vi lokalsinnet genom en
variant av På Spåret!

Zoom
17:00

Söndag
29/8 Vilodag! Passa på att ladda upp med matlådor inför första

skolveckan.

Måndag
30/8 Ställ en (eller många) väckarklockor för dagens första event

vill du absolut inte missa (seriöst!!!)

Som trogna fysios vet vi att uppvärmning är viktigt, så
ikväll värmer vi upp inför morgondagens sittning med ett
musikquiz! Fysioterapeutsektionen står för underhållningen
och detta är ett ypperligt tillfälle att på bekanta sig med
dom.

UPPROP
Återkommer med
exakt tid och plats

Zoom
16:00

Tisdag
31/8

På med finkläderna och ladda upp för mottagningens finaste
sittning med temat Glitter och Glamour. Detta KAN ni bara
inte missa!!

Kårhuset Kollektivet
(KK)

17:45

Onsdag
1/9

Nollympiaden är traditionellt sett en tävling mellan alla
program på MedFak, legenden (och den heliga kon) säger
att fysio aldrig har förlorat. Idag kommer ni få tävla mot
varandra istället, må bäste n0llegrupp vinna!

Stångebro gräsplan

16:00

Torsdag
2/9

Vad är egentligen PBL? Vilka böcker är bäst att använda?
Idag kliver experterna in, nämligen faddrarna, för att svara
på alla frågor som kan tänkas ha dykt upp efter skolstarten.
Med sig har de även sina BÄSTA boktips inför terminen.
Alla frågor är välkomna idag, allt från hur man hittar
litteratur till vart godaste fikat i Linköping finns. På tal om
fika, det kommer finnas på plats idag

Granitsalen

17:30

Fredag
3/9

Nu är det dags för KraFTens dag, en dag som KraFTen
planerat särskilt åt er. Idag får ni chansen att ta er
N0llegrupp till toppen av poängtavlan, så ta med
vinnarskallen och ge oss allt ni har!

Scenen i
Trädgårdsföreningen

18:30

Lördag
4/9

Den stora dagen är Ä-N-T-L-I-G-E-N här, det har blivit
dags att dubbas till ETTA. Detta måste såklart firas, och det
görs bäst med en brunch utan dess like!

Granitsalen

09:00



schema Grupp Hallux
Datum Aktivitet Tid

Måndag
23/8

Äntligen är det dags att kicka igång höstens N0lle-P med
lite mingel och lära-känna lekar. Här får du träffa dina nya
klasskamrater och faddrar för första gången och även få
bekanta dig med din N0llegrupp som ni delas in i på plats.
Längre ner i häftet kan du se vilka faddrar som tillhör
vilken grupp. Vi dammar av våra danstalanger när vårt
älskade Reflex kommer och lär oss FT-dansen!

Därefter kommer vi bege oss vidare på en stadsvandring där
vi bekantar oss med Linköping och varandra.

Samling i
Kungsträdgården vid

stadsbiblioteket

10:00

Tisdag
24/8

Idag sätter vi samarbetet på prov när n0llegrupperna tävlar
mot varandra!

Vad är festligare än ett festeri? Ett festeri som lär er hur en
sittning går till såklart! Ladda upp med nåt gott att äta och
gör dig redo för en kväll med fantastiska Reflex!

Fotbollsplan T1

14:00

Zoom
18:00

Onsdag
25/8

Leta reda på dina snyggaste utsvängda brallor och tintade
glajjor, för nu är det äntligen dags för terminens första
temasittning! Temat ääääär….A blast from the past!

Ryds Herrgård [HG]

17:45

Torsdag
26/8

Vart hänger man om dagarna som student om inte på vårt
älskade Campus US? Med alla dess kulvertar och olika hus
kan det vara bra att lära sig hitta även där.

Samling utanför
Växthuset, Campus

US

11:00

Fredag
27/8

Vad är det som är blått och går en gång i timmen hela
dagen? Jo, det är Campusbussen! Vi hoppar på den och
besöker vår fina grannstad Norrköping för lite sightseeing i
stan och på Campus Norrköping.
Vi hämtar gemensamt ut våra LiU-ID på infocenter
innan påstigning på bussen.

Efterår får ni hem och vila fötterna när era kära
Gammelfaddrar bjuder på underhållning över Zoom! Vem
är egentligen bäst i test?

Samling utanför
Växthuset

10:15

Zoom
17:00

Lördag
28/8

Snöra på gympaskorna och ta med vinnarskallen, för idag
tävlar N0llan mot faddrarna! Gamla barndomsminnen väcks
när faddrarna utmanar er på klassiska lekar som “Under
hökens vingar kom” och “Säckhoppning”, med andra ord,
det kommer bli sjukt kul!
Oömma kläder rekommenderas!

Skarpanbacken,
Berga

09:00



På kvällskvisten är det dags att bekanta er med era framtida
kollegor när Paramedizoomen går av stapeln! Tillsammans
med ArbetsterapeutN0llan utmanar vi lokalsinnet genom en
variant av På Spåret!

Zoom
17:00

Söndag
31/8 Vilodag! Passa på att ladda upp med matlådor inför första

skolveckan.

Måndag
30/8 Ställ en (eller många) väckarklockor för dagens första event

vill du absolut inte missa (seriöst!!!)

Som trogna fysios vet vi att uppvärmning är viktigt, så
ikväll värmer vi upp inför morgondagens sittning med ett
musikquiz! Fysioterapeutsektionen står för underhållningen
och detta är ett ypperligt tillfälle att på bekanta sig med
dom.

UPPROP
Återkommer med
exakt tid och plats

Zoom
16:00

Tisdag
31/8

På med finkläderna och ladda upp för mottagningens finaste
sittning med temat Glitter och Glamour. Detta KAN ni bara
inte missa!!

Kårhuset Kollektivet
(KK)

17:45

Onsdag
1/9

Vad är egentligen PBL? Vilka böcker är bäst att använda?
Idag kliver experterna in, nämligen faddrarna, för att svara
på alla frågor som kan tänkas ha dykt upp efter skolstarten.
Med sig har de även sina BÄSTA boktips inför terminen.
Alla frågor är välkomna idag, allt från hur man hittar
litteratur till vart godaste fikat i Linköping finns. På tal om
fika, det kommer finnas på plats idag

Granitsalen

16:00

Torsdag
2/9

Nu är det dags för KraFTens dag, en dag som KraFTen
planerat särskilt åt er. Idag får ni chansen att ta er
N0llegrupp till toppen av poängtavlan, så ta med
vinnarskallen och ge oss allt ni har!

Scenen i
Trädgårdsföreningen

18:30

Fredag
3/9

Nollympiaden är traditionellt sett en tävling mellan alla
program på MedFak, legenden (och den heliga kon) säger
att fysio aldrig har förlorat. Idag kommer ni få tävla mot
varandra istället, må bäste n0llegrupp vinna!

Stångebro gräsplan

16:00

Lördag
4/9

Den stora dagen är Ä-N-T-L-I-G-E-N här, det har blivit
dags att dubbas till ETTA. Detta måste såklart firas, och det
görs bäst med en brunch utan dess like!

Granitsalen

14:00











GRUPP GRÖN





GRUPP GUL





GRUPP BLÅ





GRUPP RÖD





GRUPP LILA





KraFTen
General, Alva Amrén - 0706803040

General, Isabell Thorstenson - 0727453041

Ekonomi & Spons, Eric Ahl - 0708885271

Ekonomi & Spons, Carl Walter - 0730873066

Design & Media, Edwin Pakiam - 0730357053

Design & Media, Hanna Borg - 0701411963

Sittning, Nejla Jusupovic - 0736561618

Sittning, Agnes Andersson  - 0727291416

Lek & Material, Emilia Bly - 0760374311

Lek & Material, Frida Karlson - 0730791173



Faddrar, Grupp lila
Linn Karlsson - 0702286215
Lotten Kindlundh - 0738423342
Molly Ljunggren - 0760150022
Maja Hugosson - 0766299099
Eddie Runsten Fitz - 0731831017

Faddrar, Grupp grön
Anna Ottink - 0725545230
Jonatan Stenqvist - 0702737283
Therese Letalick - 0760396447
Ebba Hjelm - 0738105683
Rebecka Wallberg - 0728895412

Faddrar, Grupp vit
Evelina Knutsson - 0702772618
Emil Svensson - +358 40 1803460
Emma Carlsson - 0734011296
Vanda Valeskog - 0722057619
Ida Thelander - 0723948752
Hanna Wagner - 0725431522

Faddrar, Grupp gul
Elias Kalathakis - 0735321364
Lina Larsson - 0760088626
Gustaf fremred - 0703643440
Belinda Lynbech Ström - 0768192975
Nathalie Johansson - 0768441984



Faddrar, Grupp röd
Elin Hagrydh - 0706628998
Olle Ulfvengren -
Patrick Olsson - 0707971021
Johanna Wall - 0722156784
Alice Lindell - 0763643365

Faddrar, Grupp blå
Fredrik Karlsson - 0722055926
Oskar Edwardsson - 0722034885
Hilda Linne - 0768350944
Isa Lindström - 0709816710
Lina Karlsson - 0763975960



VÅRA SAMARBETSPARTNERS OCH SPONSORER


